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Skaldjursbisque

500 g skal från hummer, räkor eller krabba
2 msk olivolja
1 st medelstor morot
½ st fänkål
1 st stor gul lök
1 st klyfta vitlök
2 msk tomatpuré
1 st lagerblad
4 cl cognac 
2 dl torrt vitt vin
Ca 6 dl vatten 
2 dl grädde
1 dl crème fraiche
1 nypa cayennepeppar
Salt och peppar
1 dl grädde (vispad)
1 glas (ca 6 cl) mousserande vin 
(West SeaFoam såklart!)

Rosta skaldjurskalen i ugnen på 200°C i 12-15 minuter och krossa dem lätt. Tärna grönsa-
kerna och hacka lök och vitlök. Fräs lök grönt och skal i olja tillsammans med tomatpuré 
och lagerblad. När tomatpurén nästan börjar bränna vid lite i botten slå över cognacen och 
flambera av, tillsätt det vita vinet och låt reducera till hälften. Tillsätt vatten tills skalen är 
täckta. Koka upp, skumma av och låt sjuda 20-30 min. Sila av buljongen och tillsätt grädde 
crème fraiche en nypa Cayenne och låt reducera till ca 4dl återstår, smaka av med salt och 
peppar. Precis innan servering montera den varma soppan med den vispade grädden och 
det mousserande vinet för att få ett härligt skum. Servera gärna med ostcrostini  
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Krabbkaka

3 dl krabbkött 
1/3 dl majonnäs
1/2 dl fint strimlad vårlök 
2 msk hackad koriander
3 cm färsk ingefära
3 msk ströbröd 
1 st ägg 
Salt
tabasco 

PANERING

1 st ägg
1 dl ströbröd (Gärna panko)
3/4 dl mjöl

LIMEMAJONNÄS

1/2 dl majonnäs
1 st lime
1 st vitlöksklyfta
Salt

TILL SERVERING:

1 huvud hjärtsallad
½ huvud fänkål
½ grannysmith äpple

Lägg krabbkött, majonnäs, ströbröd 
och ägg i en bunke och rör ihop till en 
färs. Skala och riv ingefäran och tillsätt 
i färsen tillsammans med vårlöken och 
koriander. Smaka av med salt och tabas-
co. Forma små biffar och panera först i 
mjöl, sedan ägg och sist ströbröd. Stek 
biffarna gyllenbruna i neutral olja (tex 
raps- eller solrosolja) 

Riv limeskal och vitlök och rör ned i 
majonnäsen smaka av med limejuice 
och salt

Ta bort eventuellt skadade blad från 
hjärtsalladen. Plocka sedan bladvis och 
tvätta salladen noga. Slunga den torr och 
lägg på duk. Strimla fänkålen fint, med 
fördel på en mandolin, och skär julien-
ne av äpplet, lägg de båda i isvatten en 
stund innan servering. Blanda upp fänkål 
och äpple med lite av limemajonnäsen 
Börja med att ta ett salladsblad, lägg i 
fänkåls- och äppelsalladen toppa med 
en krabbkaka och lite mera lime majon-
näs garnera med koriander.
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17 okt: Vinmakarmiddag med West Wines 
21 nov: Tryffelfest med Norbert Lang
Julbord från november till december

West Viognier (Nr 78316)
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Variation på beta

2-3 st knippen primörbetor (ca 20st små  
     betor behövs)
1 kg grovsalt (till att baka betorna i)
140 g getost
2 dl rödvin
1 st lagerblad
Grönsaksbuljong (1tärning eller 2msk     
    koncentrerad flytande)
vatten 
25 g lakritsgranulat
25 g smör
1 dl god vinäger 
2 msk honung
½ dl pumpafrön
½ dl solrosfrön

Börja med att ta bort blasten från betorna 
(obs. kasta inte), tvätta betor och blast 
noga. Täck botten i en form stor nog att 
rymma hälften av betorna. Välj ut 10st 
jämnstora betor torka av dem och placera 
med snittytan ned på saltbädden, fyll upp 
med resterande grovsalt. Baka i ugn på 
180°C ca20-30 min eller tills betorna känns 
mjuka när man sticker i dem. 

Skala övriga betor och dela ned 6 av dem 
i mindre bitar, ha ned i en kastrull, tillsätt 
vin, buljong och lagerblad, fyll upp med 
vatten och koka betorna ordentligt mjuka. 
Lyft betorna ur lagen och mixa till en slät 
pure tillsammans med smör och lakrits-
granulat, tillsätt lite av koklagen om det be-
hövs, smaka av med salt och peppar. Hyvla 
resterande betor tunt och lägg i isvatten. 
Rör samman honung och vinäger och pla-
cera tillsammans med de hyvlade betorna 
i en plastpåse att marinera (vakuumför-
packa gärna om ni har vac-maskin). Rosta 
fröna i på 175°C ca 8min eller tills de har 
fått fin färg. 

Skala och dela de saltbakade betorna, 
klicka ut bet purén på 4 vackra tallrikar 
eller ett större fat. Fördela de saltbakade 
betorna jämt över faten/et, gör samma 
sak med de picklade betorna. Smula över 
getost och strö över de rostade fröerna, 
Välj ut de fina späda bladen av blasten och 
arrangera på toppen (Resterande blast 
kan användas som mangold eller spenat i 
andra rätter).
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Strandhuset: fest, kickoff, boule, bastu och 
bad fem meter från strandkanten.

West Cabernet Sauvignon Reserve (Nr 75076)

För 4 personer
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Berberekryddad Pluma
..på rapsgris med säsongens caesarsallad och 
grillad persika eller nektarin

1 kg Pluma (eller fläskkarré)
4 msk Berberekrydda (köps färdig)
4 msk olivolja

Ta ur köttet ur vakuumförpackningen och torka av. Puta bort eventuella stora senor eller 
hinnor. Gnid in köttet med berberekrydda och olivolja. Lägg i plastpåse eller slå in i plast-
folie och marinera minst 1 h i kyl. Salta och grilla tills köttet har en innertemperatur på 
65°C  låt vila minst 10 min innan ni skär upp den.

GRILLADE PERSIKOR/NEKARINER

4 st persikor eller nektariner
olivolja 
salt och peppar 

Halvera frukterna och ta ur kärnan, gnid in med olivolja och grilla på hög värme tills de 
har ordentligt med färg, lite svarta fläckar här och där ska det vara. Strö över några nypor 
flingsalt och nymalen svartpeppar.

SÄSONGENS CAESARSALLAD

Ca 500 g av säsongens blad, använd gärna lite kål, blast från rödbeta, babyspenat,      
     maskrosblad och blommor men traditionell roman går också bra såklart.
4 nävar krutonger
2 dl hyvlad parmesan
Ca 1 dl caesardressing

CAESARDRESSING:

2 st äggulor
1 msk dijonsenap
4-6 st sardellfileer
1 msk kapris
2 msk hackad persilja
2 st vitlökskyftor
1 dl riven parmesan
½ dl olivolja
4 dl rapsolja
1 msk worchestershiresås
2 tsk citronjuice
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Mixa äggulor, dijon, sardeller, kapris, persilja, 
vitlök och parmesan till en homogen massa. 
Mata i olivolja och rapsolja i en tunn stråle 
till en tjock emulsion. Mixa i worchestershire 
sås och citronjuice, smaka av med salt och 
svartpeppar samt eventuellt mer citron.

West Crest Cuvée (Nr 72430)

För 4 personer

4


